Altres serveis ARO Impulsa
Coworking
Espai de treball compartit per a persones emprenedores,
microempreses i professionals autònoms. Lloguer de sales
de reunions, aules de formació i mòduls de cotreball.

Emprenedoria
Servei d’assessorament en la creació de negocis o de
millora de la prospectiva empresarial. Fins a 12 hores
gratüites d’assessoria professional. Servei amb cita prèvia.
Organització de jornades formatives, píndoles empresarials i
cursos d’especialització per a empreses i persones en actiu
del municipi.

Consell Local de Desenvolupament Econòmic

Servei d’Ocupació Municipal
Servei per a empreses i persones treballadores. La Borsa
de Treball pretén posar en contacte empreses i persones
que cerquen oportunitats laborals. Seguiment d’ofertes i
demandes de la mà del Consell Comarcal del Baix Empordà
i el Club de la Feina. S’ofereixen subvencions, formacions i
accions de foment de l’ocupació.
* Recerca de personal: https://borsa.baixemporda.cat/app/login

Subvencions i bonificacions per a
la petita i mitjana empresa

Subvencions i bonificacions per a la petita i
mitjana empresa amb activitat al municipi
Castell d’Aro · Platja d’Aro · S’Agaró

• Bonificació del 90% de la quota per a les activitats
econòmiques de nova obertura que acreditin contractació
de nou personal inscrit a l’atur o del titular de la llicència
si ha estat inscrit a l’atur immediatament abans de la
sol·licitud (cal mantenir l’establiment obert i la contractació
un mínim de sis mesos).

Bonificacions per a llicències de nova obertura

• Bonificació del 20% de la quota per a empreses
que disposin del Certificat del Sistema d’Ecogestió i
Ecoauditoria de la Unió Europea (EMAS), d’acord amb la
llei.

Formació en capacitació empresarial

Òrgan de participació entre les Unitats de Promoció Econòmica,
Turisme, Comunicació i associacions empresarials municipals
per consensuar propostes i línies estratègiques d’actuació
amb l’objectiu de promoure l’activitat econòmica local.
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• Bonificació del 5% per instal·lacions fotovoltaiques
d’autoconsum, amb una producció elèctrica, com a
mínim, del 30% de la despesa energètica elèctrica total.
- Termini d’aplicació de la bonificació: 2 anys d’acord
amb el percentatge que cada any determini l’Ordenança
Fiscal.
- L’import anual de la bonificació no podrà ser superior
a 600€.
* Més informació a
ciutada.platjadaro.com/informacio-municipal/ordenances-fiscals

Subvencions per al foment de 		
l’emprenedoria

Subvencions per al foment
de la contractació

• Adreçat a persones que comencin una activitat com a
professional autònom i la mantinguin com a mínim durant sis
mesos de forma continuada.

• Subvenció que fomenta la contractació laboral de persones
empadronades al municipi, inscrites a la Borsa de Treball
municipal i que es troben en situació d’atur. El Servei
d’Ocupació Municipal proposarà a les persones candidates
d’acord al perfil sol·licitat.

• Persones beneficiàries: professionals autònoms donats
d’alta durant l’any 2022 o en el darrer trimestre de 2021 i
que desenvolupin la seva activitat econòmica al municipi
de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.
• Import subvencionable: 500€ per persona emprenedora
per al finançament de despeses relacionades amb:
- Quotes mensuals corresponents del RETA, dels sis
primers mesos.
- Quotes col·legials professionals o carnets professionals,
fins els primers sis mesos d’alta.
- Altres despeses relacionades amb l’inici d’activitat
emprenedora, prèviament pressupostades en el pla
d’empresa.
- S’hi podran sumar, si s’escau, les despeses de lloguer
en un local industrial, comercial o d’oficina ubicada
al municipi, amb un màxim del 50% de l’import i un
topall de 250€ al mes per als 6 primers mesos (queden
exclosos els domicilis particulars on s’estableixi
l’activitat).
* Més informació a T 972 804 207 · aroimpulsa@platjadaro.com

• Es creen dues línies de subvenció:
Línia 1
- Adreçada a totes les empreses del municipi que contractin
a les persones proposades pel servei d’ocupació durant
un mínim de 6 mesos.
Línia 2
- Adreçada a les empreses participants en el Programa Platja
d’Aro Professionals 2022 del perfil d’auxiliar i ajudant de cuina.
• Imports subvencionables:
Línia 1
- 600€ mensuals (màxim 3.600€ en total).
- Crèdit pressupostari màxim assignat: 15.200€
Línia 2
- 800€ mensuals (màxim 4.800€ en total)
- Crèdit pressupostari màxim assignat: 57.600€
• Un cop exhaurida la dotació pressupostària no s’atorgaran
més subvencions.

• Requisits persones contractades:
- Residents a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró,
empadronades amb un mínim de sis mesos anteriors a la
data del contracte laboral.
- Trobar-se en situació d’atur i estar degudament registrades
a l’OTG i estar inscrites a la Borsa de Treball municipal.
- Perfils prioritaris:
› Persones que hagin exhaurit la prestació per
desocupació sense dret al subsidi d’atur
› Aturats/des de llarga durada
› Joves de 16 a 35 anys i majors de 45 anys
› Dones desocupades
› Persones amb discapacitat
› Persones que formin part de famílies amb tots els seus
membres desocupats
- Per a la línia 2, a més a més d’aquests requisits, les
persones contractades hauran d’haver format part del
Programa Platja d’Aro Professionals 2022.
• Empreses beneficiàries:
- Persones físiques i jurídiques amb domicili social,
delegació o centre de treball ubicat a Castell d’Aro,
Platja d’Aro i S’Agaró que compleixin la resta de requisits
establerts en les bases reguladores.
• Període de sol·licituds de totes les subvencions d’ARO
Impulsa: del 10 de febrer al 15 de desembre de 2022
ambdós inclosos.
* Més informació a T 972 804 207 · aroimpulsa@platjadaro.com

Subvencions per a accions del
Pla de Millora del Comerç
• Adreçades als comerços individuals de venda al detall
situats al municipi de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró
oberts com a mínim 8 mesos a l’any i que segueixin les
pautes proposades en el Pla de Millora Contínua del
Comerç.
• Les línies de treball són:
- Programa d’acompanyament empresarial per una
diagnosis comercial: prediagnosi+propostes de millora
- Incorporació de noves tecnologies digitals, creació
d’estratègies que integrin botiga física i botiga en línia
per millorar l’experiència de compra dels clients.
- Millores per a l’embelliment de l’establiment: façana,
retolació, aparadors, accessibilitat i sostenibilitat.
• Import subvencionable: 50% de les accions amb un topall
màxim de 500€ per empresa.
* Més informació a T 972 804 207 · aroimpulsa@platjadaro.com

